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B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Nicoline Loggere
Zevenderdrift 74
1251 RD Laren
Tel: 06 - 54 73 58 24
www.loggeremakelaardij.nl
info@loggeremakelaardij.nl

Net even 
anders!

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

P        

Happy Gifts 
For 

Happy Kids Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Altijd Bloemen

Dorpsstraat 9d

035-5315703

Christiane Calis 

Jelle Hoekstra

Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

www.rabobank.nl/noordgooiland

www.dayspamooi.nl

  

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei
Torenlaan 12 Blaricum
035 - 5315300
www.makelaarsvangoedehuizen.nl

Van 17 t/m 19 september vindt de eerste
editie van Festival Gooisch Klassiek
plaats, concerten voor alle leeftijden op
bijzondere locaties in het Gooi. Het festi-
val start vrijdagavond 17 september met
een openingsconcert in het Theater
Gooiland. Zaterdag 18 september wordt
een concert-fietsroute georganiseerd
langs landhuizen in Blaricum en Laren
met een hoofdoptreden in het Singer
Theater. Zondagmiddag 19 september
vindt een gratis openlucht picknickcon-
cert plaats in het Dudokpark in
Hilversum. Het festival wordt vervolgens
afgesloten met het concert Componisten
en liefde. Dramatisch sopraan Anna

Shafajinskaia, violiste Anastasia Kozlova,
pianiste Klara Würz en vele anderen leve-
ren een bijdrage aan het festival. In Laren
en Blaricum wordt op 18 september de
Festivaldag georganiseerd i.s.m. Voorma
en Walch Makelaars. De organisatie is op
zoek naar mensen met mooie Villa's en/of
Landhuizen in Laren en Blaricum die het
leuk zouden vinden om hun huis beschik-
baar te stellen voor een concert.

Informatie en aanmelden: 
Anastasia Kozlova directeur Festival
Gooisch Klassiek
anastasia.kozlova@gooischklassiek.nl /
06-25022392

S.B.
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Festival Gooisch Klassiek

Fiets actie
Albert Heijn

Klanten die de komende weken hun
boodschappen bij de Albert Heijn op de
fiets komen doen, maken kans om een
fiets te winnen. Door Albert Heijn wor-
den 15 fietsen ter waarde van 749 euro
verloot, te besteden bij rijwielhandel
Borsen. Daarnaast krijgt één winnaar
een elektrische fiets ter waarde van 2500
euro die AH en rijwielhandel Borsen
gezamenlijk beschikbaar stellen. De
actie loopt tot eind september.. Op 2
oktober zal de verloting plaatsvinden.
Met deze actie hoopt de heer Ton van AH
dat klanten gestimuleerd worden om
vaker hun boodschappen op de fiets te
doen, zeker de kleinere boodschappen.
Momenteel is de AH in gesprek met de
gemeente over oplossingen voor de par-
keerperikelen.

Adverteerders
opgelet

Adverteerders staan zoals ze gewend
zijn elf keer per jaar in de ‘dikke hei &
wei’, de eerst volgende dikke editie ver-
schijnt drie en vier september.

1ste Blaricumse
Gemeenschaps-

penning
Zoals al eerder in hei & wei nr. 345 is
gemeld, zal vanwege het 5-jarig bestaan
van het Gemeenschapfonds Blaricum
een bronzen legpenning voor de 1ste
keer worden uitgereikt tijdens de vereni-
gingendag op zondag 15 augustus a.s.
Hierbij de afbeeldingen van de penning.
Voor meer informatie www.gemeen-
schapsfondsblaricum.nl   



Gemeentebestuur Blaricum
Kerklaan 16, Blaricum
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 32 22
info@blaricum

Burgerzaken Blaricum
Maandag t/m vrijdag 
08.30 -  12.30. Dinsdag ook
van 18.00 - 20.00 uur
(t/m 17 augustus 2010 geen
avondopenstelling)

Kantoor BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Tel: 035 - 751 31 11

Het kantoor van de 
BEL Combinatie is voor
publiek geopend van ma. t/m
vr. van 8.30 - 12.30 uur.

Burgerzaken, 
kantoor BEL Combinatie
De afdeling burgerzaken is
ook geopend op
maandag(avond) 
van 13.30 - 20.00 uur
(t/m 16 augustus 2010: van
13.30 - 16.00 uur, geen avond-
openstelling)

De afdeling Vergunning en
Handhaving is ook geopend
op maandagmiddag 
van 13.30 - 15.30 uur.

Afdeling Belastingen:
Tel: 035 - 751 31 28

Meldpunt Openbare
Ruimte:
Tel: 035 - 751 31 31

Vergunningenlijn:
Tel: 035 - 751 31 25
op werkdagen  
van 9.00 - 11.00 uur.

Deze, en overige publicaties 
zijn te bekijken op
www.blaricum.nl

Aanvragen om bouwvergunning
• Langeweg 19, 1261 EL, het gedeel-
telijk veranderen van de vrijstaan-
de schuur, ingekomen 19 juli 2010

• Langeweg 19, 1261 EL, het gedeel-
telijk veranderen van de hooi-
berg, ingekomen 19 juli 2010

• Forel 4, 1261 PK, het geheel plaat-
sen van een tuinschuurtje, inge-
komen 22 juli 2010

• Waterschapslaan 13, 1261 JR, het
gedeeltelijk veranderen van de
indeling, ingekomen 23 juli 2010

• Schapendrift 3, 1261 HK, het
oprichten van een woning met
een berging, ingekomen 23 juli
2010

• Blaricummermeent, kadastraal
gemeente Blaricum sectie C en
nr. 2901, het veranderen van een
appartementengebouw, ingeko-
men 27 juli 2010

• Melkweg 17, 1261 GT, het geheel
oprichten van een woning, inge-
komen 29 juli 2010

• Eerste Molenweg 50, 1261 TE, het
geheel plaatsen van een overkap-
ping, ingekomen 30 juli 2010

• Professor van Reeslaan 26a, 1261
CT, het geheel vernieuwen van
een toegangspoort en een loop-
poort, ingekomen 30 juli 2010.

Aanvragen om sloopvergunning
• Langeweg 19, 1261 EL, het gedeel-
telijk slopen van de vrijstaande
schuur, ingekomen  19 juli 2010

• Eemnesserweg 1, 1261 HD, het
verwijderen van asbesthoudende
materialen, ingekomen 29 juli
2010.

Aanvragen om kapvergunning
• Enghlaan 1, 1261 CC, 1 boom,
ingekomen 23 juli 2010

• 2de Molenweg, 1261 HC, 1 boom,
ingekomen 23 juli 2010

• Houtwal 25, 1261 BC, 1 boom,
ingekomen 19 juli 2010

• Geelgors 12, 1261 SE, 1 boom,
ingekomen 28 juli 2010.

Overige vergunningaanvragen 

Drank- en Horecawet
• De Wetering 122, 1261 NK, aan-
vraag om een nieuwe vergunning
i.v.m. verhuizing van horecabe-
drijf, ingekomen 28 juli 2010.

Deze aanvraag ligt vanaf 6 augustus
2010 vier weken ter inzage bij de
Balie Vergunningen. Gedurende
deze termijn kunt u schriftelijke
zienswijzen indienen bij burgemees-
ter en wethouders.

• Ontheffing art. 35 van de Drank-
en Horecawet t.b.v. de Blaricumse
dag van het werkpaard op18 en 19
september 2010, ingekomen 29
juli 2010.

APV
• De Wetering 122, 1261 NK, aan-
vraag om exploitatievergunning
i.v.m. verhuizing van horecabe-
drijf, ingekomen 28 juli 2010.

Deze aanvraag ligt vanaf 6 augustus
2010 vier weken ter inzage bij de
Balie Vergunningen. Gedurende

deze termijn kunt u schriftelijke
zienswijzen indienen bij burgemees-
ter en wethouders.

Het is nog niet bekend of deze aan-
vragen in behandeling kunnen wor-
den genomen en/of de vergunnin-
gen worden verleend. De aanvragen
kunnen worden ingezien bij de Balie
Vergunningen. Het indienen van
een bezwaar- of beroepschrift is pas
mogelijk nadat op de aanvraag is
beslist. Deze besluiten worden
onder de rubriek ‘Verleende vergun-
ningen’ bekendgemaakt. 

ONTVANGEN VERGUNNINGEN

WELSTANDS-
COMMISSIE 

Kleine commissie
Iedere woensdag – in de oneven
weken – in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

Grote commissie
Iedere woensdag – in de even
weken – in het BEL-kantoor,
Zuidersingel 5 in Eemnes.

Voor beide commissies geldt:
eerst plan inleveren, ‘geen vrije
inloop’. Voor eventuele informa-
tie over de agenda kunt u één
werkdag voor de vergadering
tussen 9.00 en 11.00 uur telefo-
nisch contact opnemen met de
Vergunningenlijn, telefoon (035)
75 13 125.

Kapvergunningen
• Melkweg 11, 1261 GT, 4 grove den-
nen en 1 eik, verzonden 19 juli
2010

• Fransepad 1, 1261 JC, 1 paarden-
kastanje (noodkap) verzonden 22
juli 2010.

Hier staan besluiten vermeld, waarte-
gen belanghebbenden op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) een bezwaarschrift kunnen
indienen. De besluiten met bijbeho-
rende stukken liggen ter inzage bij de
Balie Vergunningen. Iedereen die
meent door een of meerdere van
bovengenoemde besluiten recht-
streeks in zijn belang te zijn getroffen,
kan binnen zes weken na de bekend-
making van het betreffende besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift

indienen bij burgemeester en wet-
houders. De datum van bekendma-
king is de verzenddatum en is per
besluit aangegeven. 

Degene die een bezwaarschrift
indient, kan – als spoedeisende belan-
gen gelden – een verzoek tot het tref-
fen van voorlopige voorziening indie-
nen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Amsterdam (Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam). Voor
een dergelijk verzoek brengt de recht-
bank griffierecht in rekening.

Van de kapvergunningen mag geen
gebruik worden gemaakt voor het
moment dat de bezwaar- of beroeps-
termijn is verstreken of beslist is op
een verzoek om een voorlopige voor-
ziening.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Het college van Blaricum deelt mee,
dat zij in haar vergadering van 22
juni 2010 de gemeentewerf aan de
Zuidersingel 2 te Eemnes als verza-
melplaats voor destructiemateriaal
of dode gezelschapsdieren heeft
vastgesteld.

De volledige tekst van het besluit
ligt vanaf publicatiedatum geduren-
de 12 weken ter inzage in het kan-
toor van de BEL Combinatie,
Zuidersingel 5 te Eemnes, bij de
balie Vergunningen en Handhaving.
Voorts zijn de integrale tekst en toe-
lichting te raadplegen op de website
van de gemeente Blaricum. 

VERZAMELPLAATS 
DESTRUCTIE-
MATERIAAL



In de openbare raadsvergadering van
25 mei 2010 is de 2e wijziging op de
Legesverordening 2010 vastgesteld.

De bovenvermelde verordening is
per heden opgenomen in een door
de gemeente algemeen verkrijgbaar
gestelde uitgave en ligt voor eenie-
der ter inzage op het BEL-kantoor.
Op verzoek kunt u, tegen betaling
van de leges, een afschrift van de
verordening ontvangen. De verorde-
ning is ook te raadplegen/ downloa-
den op de website van de gemeente
Blaricum: www.blaricum.nl. De
ingangsdatum van de heffing van de
verordening is 1 januari 2010.
Informatie: BEL Combinatie, Team
Heffen en Waarderen, telefoonnum-
mer: 035-7513128. 

VASTSTELLING 
WIJZIGING LEGES-
VERORDENING

Om verkeersoverlast voor de
omwonenden tot een minimum
te beperken, verzoeken wij u
om lopend of op de fiets te
komen. Komt u toch met de
auto, parkeer dan in de daar-
voor bestemde vakken. Auto’s
die fout geparkeerd staan wor-
den weggesleept.

Alvast dank voor uw medewer-
king!

NAAR DE KERMIS? 
KOM LOPEND 
OF DE FIETS!

De afdeling Burgerzaken van de
gemeente Blaricum heeft tot en met
week 33 (17 augustus) geen avond-
openstelling. Ook de afdeling
Burgerzaken van het BEL-kantoor
(voor aangifte van geboorte, overlij-
den, huwelijk, echtscheiding en
naturalisatie) is tijdens de zomerpe-
riode niet ’s avonds open. Deze loca-
tie sluit tijdelijk op de maandagen
om 16.00 uur. 
Vanaf 23 augustus zijn alle locaties
weer op de gebruikelijke tijden open;
het loket in Blaricum is vanaf 24
augustus weer geopend op de dins-
dagavond (van 18.00 - 20.00 uur).

GEEN AVOND-
OPENSTELLING
BURGERZAKEN 

TIJDENS 
ZOMERPERIODE 

Van zaterdag 14 tot en met woens-
dag 18 augustus is het weer kermis
in Blaricum. Voor veel inwoners een
gebeurtenis waar ze naar uitkijken
en waar ze zelfs vakantieplannen op
afstemmen. Even is Blaricum cen-
trum van de regio met het feestge-
druis van duizenden bezoekers. De
vele activiteiten, het saamhorig-
heidsgevoel op straat en het vaak
mooie zomerweer zorgen al jaren-
lang voor een unieke kermis.

Om het feest van en voor de duizen-
den bezoekers in goede banen te
blijven leiden, moeten de gemeente,
politie, brandweer en andere hulp-
diensten nauw met elkaar samen-
werken. Dat begint al weken vooraf-
gaand aan de kermis, als werkzaam-
heden op elkaar worden afgestemd
en afspraken worden gemaakt over
de veiligheid. Van kermisgangers
wordt verwacht dat ze ervoor zorgen
dat de sfeer goed blijft, zodat de ker-

mis ook dit jaar weer een groot suc-
ces wordt. Politie, gemeente, brand-
weer en andere hulpverleners leve-
ren hun bijdrage om dat te bereiken.
Door van te voren helder te zijn over
ongewenst gedrag en over zaken
waartegen opgetreden wordt, kun-
nen mooie feestelijke tradities zoals
de Blaricumse Kermisweek gewoon
blijven wat het nog altijd is: ‘Een
attractie voor jong en oud, een feest
voor iedereen!’

14 tot en met 18 augustus
BLARICUMSE KERMIS: FEEST VOOR JONG EN OUD

Wegsleepregeling voor 
foutparkeerders
Fout geparkeerde auto’s in het
Oude Dorp kunnen een obstakel
zijn voor hulpdiensten, juist wan-
neer elke seconde telt. Auto’s die
foutief of belemmerend gepar-
keerd staan voor hulpverlenings-
voertuigen worden direct wegge-
sleept.

Geen drank onder de 16
Alcoholgebruik onder de 16 jaar is
nooit toegestaan, dus ook niet op
de kermis. De politie zal optreden
bij openbare dronkenschap en
waar nodig bekeuringen uitschrij-
ven. Op woensdagavond wordt in
overleg met de horeca-exploitan-
ten en supermarkt tussen 18.00
en 21.00 uur geen alcohol
geschonken of verkocht. 
Daarnaast willen we ouders wij-
zen op de gevaren die alcoholge-
bruik onder de 16 jaar met zich
meebrengt. 

Geen alcohol in het verkeer
Alcohol en verkeer gaan niet samen.
Ook niet tijdens de kermisweek.
Politie voert tijdens de kermisweek
de nodige verkeerscontroles uit.
Advies: drink fris als je nog moet rij-
den of organiseer alternatieven
(‘BOB’ of taxi).

Voorkom agressie
Helaas neemt de agressie ieder jaar
toe. Vaak is ook hier drank de oor-
zaak. Houdt het gezellig en laat een
leuk feest niet uit de hand lopen.

Wildplassen: 
onnodig en strafbaar
‘Wildplassen’ is strafbaar, maar is ook
helemaal niet nodig. Op een aantal
plaatsen worden toiletwagens
geplaatst. Ook worden op strategi-
sche plekken en routes ‘plaskruizen’
verankerd. De hoge nood kan dus
‘gewoon en ordentelijk’ worden gele-
nigd. 

Geen onzedelijk gedrag
De kermisweek is geen vrijbrief
om maar alles te doen in de open-
bare ruimte. Helaas zijn er men-
sen die zich niets gelegen laten
aan de gangbare mores.
Onzedelijk gedrag is strafbaar en
ook hier wordt tegen opgetreden.

Sluitingstijd: ...en dan naar
huis
De meeste horecaondernemingen
mogen langer openblijven gedu-
rende de kermisweek. Sluitingstijd
is om 01.30 uur en daar zien de
politie en gemeente strak op toe. 
Ook de omwonenden van de hore-
cagelegenheden hebben behoefte
aan een ongestoorde nachtrust. Ga
dus na sluitingstijd rustig naar
huis en blijf niet napraten of
nafeesten op straat. 

Als we ons met elkaar aan deze
voorwaarden houden dan is en
blijft de Blaricumse kermis ‘Een
attractie voor jong en oud, een
feest voor iedereen!’ 

VOORWAARDEN VOOR EEN GESLAAGDE KERMIS

Tijdens de open dag van het
gemeentehuis op zaterdag 5 juni
jongstleden is een kleur-/ ont-
werpwedstrijd gehouden voor
kinderen tot 12 jaar. Inmiddels
zijn de prijswinnaars bekend:
- Ontwerp korenbloem:

Anna Janssen (8 jaar)
- Kleurplaat tot 4 jaar:

Martijn Kortekaas (4 jaar)
- Kleurplaat vanaf 5 jaar:

Demy Willard (7 jaar)

De winnaars krijgen een uitnodi-
ging voor de prijsuitreiking die
zal plaatsvinden op een woens-
dagmiddag na de schoolvakantie.

WINNAARS 
KLEURWEDSTRIJD 

OPEN HUIS

De Blaricumse kermisweek is dit
jaar van zaterdag 14 augustus tot
donderdag 19 augustus. Tijdens dit
evenement zijn diverse wegen afge-
sloten en geldt op een aantal plaat-
sen een parkeer- of stopverbod.
Daarnaast zijn verschillende wegen
afgesloten tijdens bepaalde pro-
grammaonderdelen zoals bijvoor-
beeld het vuurwerk (zaterdagavond
14 augustus) en het ringsteken
(maandagmiddag 16 augustus). 

Wegsleepregeling
Ook tijdens de kermisweek is de
wegsleepregeling van kracht. Doel
van deze regeling is de overlast van
fout geparkeerde auto’s zoveel
mogelijk te beperken. Niet alleen
voor de hulpdiensten maar ook voor
de omwonenden. 

Dat betekent dat de gemeente auto’s
die fout geparkeerd staan, de ver-
keersdoorstroming belemmeren

en/of een gevaar opleveren voor de
verkeersveiligheid weg laat slepen.
Ook wanneer een auto geparkeerd
staat op een weg of weggedeelte
waar parkeren (tijdelijk) verboden
is, is de wegsleepverordening van
toepassing. 

Bewaring
Weggesleepte auto’s worden gestald
op het terrein van Bergnet,
Stichtseweg 2 in Blaricum. Ophalen
tegen betaling kan van maandag tot
en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00.
De kosten hiervoor bedragen mini-
maal € 190,-. Wanneer uw auto lan-
ger dan een etmaal bij Bergnet blijft
staan, komt daar nog eens € 17,25
per etmaal bij. 

Het is ook mogelijk een afspraak te
maken om uw auto buiten kantoor-
tijden op te komen halen. Hiervoor
worden echter wel extra kosten in
rekening gebracht (€ 50,-). 

Meer informatie
Een overzicht van alle (verkeers)
maatregelen staat op de website van
de gemeente Blaricum 
(www.blaricum.nl). 

VERKEERSMAATREGELEN EN WEGAFSLUITINGEN 
TIJDENS DE KERMIS



Zondag 8 augustus 10.00 uur
Ds. Rudolf Steenstra
Zondag 15 augustus 10.00 uur
Ds. Jan Rinzema
Zondag 22 augustus 10.00 uur 
Ds. Jan Rinzema
Zondag 29 augustus 10.00 uur 
Prof. Dr. Pieter Holtrop

Tijdens de kerkdiensten is er kinderop-
pas (0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar).
Ook tijdens de schoolvakantie is er kin-
deropvang. De jeugdkapel voor jongeren
van 12-18 jaar komt één maal per veer-
tien dagen bijeen in de kelderruimte van
de Dorpskerk, behalve tijdens de school-
vakantie. Zie ook 
www.protestantsegemeenteblaricum.nl.

Protestantse Gemeente

Blaricum

R.K.      Parochie 

St. Vitus Blaricum

Zon op en onder: op 1 september om
6.51 uur respectievelijk 20.27 uur.

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 9.45
uur.
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering. 

In de maanden juli en augustus is er
geen Kindernevendienst.

Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang
van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,
Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum. Tel.
035-5383153. E-mail stvitusblari-
cum@hetnet.nl. Zie ook de website
www.vitusblaricum.nl.

Kerkdiensten 
Bijvanck
Evangeliegemeente De Rivier, in de
aula van de Basisschool De
Levensboom, de Levensboom 12, in de
Bijvanck. Elke zondag een feestelijke
samenkomst, aanvang 10.00 uur. 
Ook kinderen zijn welkom. Na afloop
gezamenlijk koffie/thee. Iedereen is uit-
genodigd. Info tel. 5252804, 
www.evangeliegemeentederivier.nl.

Torenhof
Prot. diensten: elke 1e en 3e woensdag
v.d. maand om 10.00 uur.
Kath. diensten: elke 2e en de 4e, en
event. 5e woensdag v.d. maand om 9.30
uur. Iedereen is welkom!

Stichting Welzijn Ouderen BEL organiseert:

Rijbewijskeuringen in het Wijksteunpunt BEL, Laren
Stapt u maar in...
Wat een aardige en hulpvaardige men-
sen wonen er toch in Blaricum...
Mensen reageren soms vreemd als ze
horen dat je in Blaricum woont. Ze blij-
ken een behoorlijk vertekend beeld van
Blaricummers te hebben. Maar wat een
vriend van ons overkwam maakt dat
Blaricum voor hem niet meer stuk kan!

Op een zonnige vrijdagmiddag zou hij
ons vanuit de Randstad bezoeken. Na
een voorspoedige reis met het OV stapte
hij uit bij bushalte Blaricum-dorp. Hij
vroeg daar naar de Windvang en na
enkele aanwijzingen ging hij op weg. Of
het nu komt doordat hij slecht ziet en
daardoor wat aarzelend loopt, hij werd in
elk geval al snel achterna geroepen: ‘het
is nogal een eind om te lopen, stapt u
maar even in.’ Even later zoefde onze
vriend in een fraaie cabrio naar de
Windvang. Uitgestapt realiseerde hij
zich voor het verkeerde huis te staan,
zeker in het huisnummer vergist. Bellen
lukte niet, zijn mobieltje bleek leeg,
maar via het telefoonboek moest het luk-
ken ons huisnummer te achterhalen.
Verder lopend zag hij net iemand een
huis binnengaan, legde het probleem
voor en werd meteen vriendelijk uitge-
nodigd even in de achtertuin te gaan zit-
ten. Het telefoonboek kwam tevoor-
schijn en ons huisnummer werd gevon-
den. ‘Maar dat is net aan de andere kant
van de Windvang, ik breng u wel even
met de auto.’ Dat werd echt te gek, hij
liep wel, en helemaal beduusd over
zoveel attentheid kwam hij bij ons bin-
nenvallen. Iets dergelijks had hij nog
nooit meegemaakt: wat een aardige en
hulpvaardige mensen wonen er toch in
Blaricum...

Bernard Ligtenberg

Nieuw boek 

van H.J. van Ogtrop:

‘Hij wil bij ons
wonen’ 

H.J. van Ogtrop, oud-Blaricums burge-
meesterszoon en pastoor van de Sint
Bavokathedraal in Haarlem, heeft don-
derdag 15 juli zijn boek ‘Hij wil bij ons
wonen’ in de  Blaricumse Sint Vituskerk
gepresenteerd. Jarenlang schreef de ple-
baan, die vroeger naast de dorpskerk in
Blaricum woonde, artikelen in het bis-
domblad in de rubriek ‘Kerkengek’ over
allerlei kerken in het bisdom Haarlem-
Amsterdam. Uiteraard werd ook de
Blaricumse Sint Vitus beschreven.
Uiteindelijk zijn de artikelen gebundeld
tot een prachtig boekwerk: ‘Hij wil bij
ons wonen.’

Dorpsagenda

Info.: tel. 5393939 en www.singer-
laren.nl.

GEZONDHEID / WELZIJN
Hatha yoga en Meditatie, in De
Blaercom, start 6 september a.s., elke
maandagochtend 9.15-10.30 uur (1e les)
en 10.45-12.00 uur (2e les), in klein-
schalige groepen door Hans ten Have.
Vanuit Ayurveda krijgt u lifestyle-advie-
zen. Aandacht voor lichamelijke beper-
kingen en herstelperiodes, m.n. voor
actieve senioren (50+). Ook proefles-
sen. Info: bel 6948656 of mail 
j.m.tenhave@ziggo.nl. 
KIES: (Kinderen In
EchtscheidingsSituaties).
Zie ook interview in hei & wei 329, mei
2009. Start eind oktober a.s.
Professionele hulp bij echtscheiding
voor kinderen: opbouw positief zelf-
beeld en leren gevoelens te uiten. Door
twee coaches, gedurende 8 weken, 1 uur
per week. Opgeven: Ida Demeris, idade-
meris@hotmail.com en Gerda Franken,
gjfranken@planet.nl. Info:
www.kiesvoorhetkind.nl.
Mantelzorgcafé. Vanaf september is
elke 2e dinsdagavond van de maand in
gezondheidscentrum De Lloods aan de
Meentweg 37P in Blaricum van 19.30 –
21.30 uur het mantelzorgcafé geopend.
Het mantelzorgcafé biedt informatie
over en voor mantelzorgers, en is ook
een plek voor ontmoeting en gezellig-
heid.
Peuterspeelzaal Blaricum.Voor kinde-
ren van 2 tot 4 jaar. Op alle dagen.
Ochtendgroep:  8.30-11.45 uur.
Middaggroep: 13.00-15.15 uur. Info:
www.speelzaalblaricum.nl.

N.B. De Lokale websites kunt u onder
dezelfde naam vinden op www.heien-
wei.nl. Voor de websites van adverteer-
ders en sponsors zie de advertenties. 

EVENEMENTEN
VOORAANKODIGINGEN:
Feestweek en Kermis 14 tot 18 augus-
tus, Voor alle informatie kunt u op de
overzichtelijke nieuwe site terecht,
www.oranjeverenigingblaricum.nl
Oldtimer Festival 2010 12 sept.,
www.lions-otf.nl.
Atelier Route Blaricum 11 en 12 sept.,
www.kunstencultuurblaricum.nl.
Dag van het werkpaard zondag 19
sept., www.dagvanhetwerkpaard.nl.
Stad en lande Ruiters 25 en 26 sept..:
www.standenlanderuiters.nl.
Open Golf & Country 26 sept..:
www.blaricumpromotie.nl.

EXPOSITIES
BEL-kantoor Eemnes, Zuidersingel 5,
Eemnes: tot 13 augustus, elke werkdag
8.30-17.00 uur, schilderijen van Ria van
Dijk-Broekhuizen, keramiek van
Hanneke Bruinjé en sieraden van
Annette Duburg.
Galerie Bianca Landgraaf: t/m 26 sep-
tember (van 21 juli tot 24 augustus
alleen geopend op afspraak) jubileum-
tentoonstelling Lydia Schröder, glasob-
jecten en Ad Arma, etsen. Zomertuin 11,
Hamdorffcomplex. Info: 035-5335987
en www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: t/m 29 augus-
tus ‘Kleurrijk Singer’, schilderkunst
uit eigen collectie. T/m 29 augustus
expositie ‘Bij ons in het Gooi’, exposi-
tie Bussumse fotograaf Bart Verhoef.

UITGAAN
Zomeravondbridge in De Blaercom,
door Bridgeclub De Bridgegooiers, elke
donderdagavond t/m 26 augustus, aan-
vang 20.00 uur, aanwezig om 19.45 uur.
Niet leden € 2,-.
Nieuwe theetuin: ‘In Gooijers Erf’
aan de Schapendrift 1-B in Blaricum.
Open in zomermaanden op elke donder-
dag en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Dicht in schoolvakantie. Van Els
Hessels en Rob de Gooijer. Gezellige
zitjes in tuin en boomgaard. Koffie en
thee. Zelfgemaakte taart. Eenvoudige
lunches. Te koop brocante, en tuinmeu-
bilair uit eigen werkplaats. Info: 06-
25326949. 
Junior Imker Club, elke zondag, in het
bijenseizoen, door Dorine Borgers, bij-
enschansje bij Mariëlle Bakker op de
Angerechtsweg 11. Voor kinderen vanaf
9 jaar. Info: www.imkersvereniging-
blaricum.nl. 

BIBLIOTHEEK HLB 
Huizen: Plein 2000 1, tel. 5257410.
Laren: St. Janstraat 27a, tel. 5382612.
Vestiging Huizen: Kunstuitleen: gehe-
le maand, uit wisselcollectie. Laren én
Huizen: Algemeen: wekelijks nieuwste
toptitels van bestsellerlijsten. Uitleen
Blu-raydiscs. Bij mobiliteitsproblemen:
Bibliotheek-aan-huis! Vereist: lidmaat-
schap, info: tel. 5257410. Lezingen etc.:
entreeprijzen en kaarten reserveren, zie
www.bibliotheekhlb.nl.
Gooise  bibliotheken nu ook e-books.
Ga voor meer informatie naar de websi-
te van de eigen bibliotheek of naar
www.gooisebibliotheken.nl. 

Hei & wei niet
ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezor-
ging, stuur dan een e-mail naar 
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei&wei bezor-
ging’. U kunt op werkdagen ook telefo-
nisch contact opnemen met 035-
5316520.

Inwoners van Blaricum, Eemnes, Laren
en omgeving kunnen hiervoor een
afspraak maken bij de S.W.O-

BEL/WMO-Loket Laren. (Onder de
Bogen 1, naast Johanneshove, tel.035-
5314514). De eerstvolgende keuring is

maandag 6 september 2010. De kosten
voor deze keuring bedragen € 30,-


